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24. и 25. мај 2018. 
Хотел Термаг, Јахорина 

НОВОСТИ У ПРОПИСИМА 
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА 
 

 • систем финансијског управљања 
и контроле у јавном сектору (PIFC)

 • рачуноводствени стандарди
 • јавне набавке
 • порези
 • питања и одговор

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР

1.

2.

3.

4.

Хотел Термаг, 24. и 25. мај 2018.

Назив институције

град

адреса

е-mail адреса

име и презиме

име и презиме

име и презиме

име и презиме

Потпис овл. лица
МП

контакт тел.

Котизација за горе наведена лица уплаћена је
дана _____________, 2018. године

на жиро рачун: 562-099-00001629-69, од стране

ДА/ НЕ
Претплата на часопис ФИНРАР



ОРГАНИЗАЦИОНИ ВОДИЧ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 
(СРР РС) на oснoву Закључка Народне скупштине 
Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 
2003. године, организује 31. едукативни семинар за 
кориснике буџета на тему «Новости у прописи-
ма буџетског рачуноводства».

Семинар ће се одржати  24. и 25. маја 2018. годи-
не, хотел Термаг, Јахорина.

Семинар се организује према програму континуира-
не професионалне едукације и вреднује се у складу 
са Правилником о континуираној едукацији.

Семинар је намијењен: руководиоцима и запос-
ленима у финансијама, рачуноводству и интерној 
ревизији.

УСЛОВИ УЧЕШЋА
Котизација за учешће на Семинару износи 200,00 
КМ по учеснику. Претплатници часописа ФИНРАР 
имају попуст и котизација за њих износи 130,00 
КМ (једна претплата за једно физичко лице).

Уплата се врши унапријед, на жиро рачун СРР РС:

Развојна банка: 562-099-00001629-69

Попуњену пријаву учешћа можете послати на ад-
ресу СРР РС, Петра Кочића 59, или путем факса 
051/348-795, или попунити на website-у Саве-
за www.srrrs.org најкасније до 18. 05. 2018. 
године.

Претплатници часописа ФИНРАР требају у пријави 
учешћа обавезно попунити одговарајуће поље.  

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ
За учеснике семинара обезбјеђен је смјештај у хоте-
лима „Термаг“ и „Вучко“. Резервацију хотелског 
смјештаја врше сами учесници у хотелу Термаг, а 
потврду резервације хотел ће вршити само учесни-

цима који су претходно пријавили учешће и уплати-
ли котизацију. 

Цијене смјештаја по особи по дану:

– Једнокреветне собе, пуни пансион ......................  
 ......................................................155,00 КМ+ БТО

– Двокреветне собе и апартмани, пуни пансион ..  
 ..................................................... 130,00 КМ+ БТО

Горе наведене цијене су са укљученим ПДВ-ом (17%) 
и односе се се на ноћење, вечеру, доручак, ручак као 
и коришћење садржаја хотела (базен, сауна и пар-
но купатило). Цијене не укључују боравишну таксу 
и осигурање  које износи 2.50 КМ по особи и дану.

Уплату смјештаја можете извршити на жиро рачун: 

Термал Хотел Јахорина:  
555-002-00036138-49, или на рецепцији хо-
тела. 

Учесници семинара имају могућност да уговоре и 
продужени викенд аранжман по наведеним цијена-
ма.

Цијена оброка (ручак или вечера) за лица која нису 
на смјештају износи 38 КМ (послужење buffet/
шведски сто). 

Детаљније информације у вези смјештаја и 
осталим услугама, можете добити путем те-
лефона: 

+ 387 57 270 422; 

+ 387 57 272 100; 

У циљу што квалитетније припреме семинара, пожељ-
но је да се професионалне рачуновође активно укључе 
у припрему овог семинара путем конкретних питања 
везаних за теме овог семинара. Питања се могу посла-
ти na e-mail адресу sinisa.mutic@srrrs.org најкас-
није до 18. маја 2018. године.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Сриједа, 23.мај 2018.

17.00 – 19.00 Регистрација учесника 
19.00 Вечера и забавно вече

Четвртак, 24.мај 2018.

08.00 – 10.00 Регистрација учесника 
10.00 – 10.15 Уводне ријечи, представљање, 

план за два дана, итд.
10.15 – 12.00 Излагање реферата

1. „Израда извјештаја о систему финансијског упра-
вљања и контроле у јавном сектору“ – Миле Ба-
ника, помоћник министра финансија за ра-
чуноводство и ревизију

2.  „Степен међусобне усклађености релевантне за-
конске регулативе као битан фактор ефикасности 
и ефективности процеса јавних набавки’’ – Проф. 
др Душко Шњегота;

3. “Исправљање материјално значајних грешака из 
претходног периода” – Проф. др Јелена Поља-
шевић; 

12.00 – 12.30 Кафе пауза

12.30 – 13.30 Излагање реферата

4. „Искуства Главне службе за ревизију јавног сектора 
Републике Српске у оцјени функционисања систе-
ма интерних контрола буџетских корисника“ – Др 
Бојан Ћурић;

5. „Подношење Мјесечне пријаве пореза по одбитку 
по судским пресудама и за лица која се налазе на 
породиљском одсуству“ – Перса Паић, дипл.ек.

13.30 Завршетак 
14.00 Ручак
20.00 Вечера и забавно вече

Петак, 25. мај 2018.

10.00 – 12.00 Излагање реферата

1. „Рачуноводствени третман улагања буџетских ко-
рисника у нефинансијску имовину“ – Гина Гру-
бишић, дипл. ек;

2.  „Функционална класификација расхода и издата-
ка“ – Ивана Марјановић, дипл.ек;

3. Питања и одговори

12.00 Завршетак 


